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Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 
Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

CEP 18310-000 – Guapiara – SP 

RECIBO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2020 - Processo nº 3559/2020 

 
 

Atesto que recebi do município de Guapiara-SP, 
nesta data, o instrumento convocatório da licitação realizada na 
modalidade Tomada de Preços nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020, 
referente a contratação de empresa para empreitada de mão obra e 
fornecimento de materiais para construção de uma escola Municipal em 
Sistema Pré-Moldado de Concreto na Avenida Jacob Rodolfo S/N, Bairro 
Centro com a medida de 615,20 m2, Guapiara – SP - Valor estimado em 
R$ 891.458,60.  
 
Guapiara, 26 de Novembro de 2020. 

 
 
NOME:...................................... 
 
RG:................. 
 
 
ASS:................ 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
Obs: Favor retornar este documento em mãos ou via fac-símile 

 
 
Recebi em _____/___________/__________  
 

 
Caro Licitante, 
 
Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal de 
Guapiara e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada 
do Edital e remetê-lo à Divisão de Compras, por meio do fax:(15) 3547-1142 ou do e-
mail: pmgcompras@yahoo.com.br/compras@guapiara.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 
Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

CEP 18310-000 – Guapiara – SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DIRETORIA DE FINANÇAS 

SEÇÃO DE COMPRAS 
 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 

 
 O Município de Guapiara/SP, conforme autorização contida na 
Portaria n.º110/2005, torna público que se encontra aberta na 
Prefeitura Municipal local, sita à Rua Egídio Seabra do Amaral, nº 
260, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob Nº 003/2020 - 
Processo nº 3559/2020, tipo menor preço, regida pela Lei Federal n.º 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, de 
acordo com as exigências e condições estabelecidas a seguir: 
 
 I - DO OBJETO: 
 A presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tem por 
finalidade a contratação de empresa para empreitada de mão obra e 
fornecimento de materiais para construção de uma escola Municipal em 
Sistema Pré-Moldado de Concreto na Avenida Jacob Rodolfo S/N, Bairro 
Centro com a medida de 615,20 m2, Guapiara – SP - Valor estimado em 
R$ 891.458,60, conforme especificações constantes dos anexos, do 
presente instrumento convocatório. 
 
           II – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 Os recursos serão atendidos pela dotação de orçamento do próximo 
em vigor no ano de 2020. 02.06.01 EDUCAÇÃO / 12.3610047.2027 QUOTA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE / 4.4.90.51.00 / Ficha 151 
 
 III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 Para participar, as licitantes inscritas no Cadastro de 

fornecedores da Prefeitura Municipal de Guapiara, em plena 
validade e observada a necessária qualificação, poderão dispensar 
a apresentação dos documentos abaixo elencados para cadastro, 
desde que estes tenham sido utilizados para a confecção do CRF, na 
hipótese em que o apresentará no envelope nº01. 

 
 No caso de complementação do cadastro para participação no 

presente certame (ou seja, quando um dos documentos ora exigidos 
não foram utilizados para a confecção do CRF ou quando se 
encontram vencidos), deverá a empresa interessada entregar os 
documentos necessários em até três (03) dias corridos antes do 
encerramento do certame no setor de protocolo da Municipalidade de 
Guapiara, para a atualização do CRF, ou apresentá-los (referidos 
documentos) juntamente com o CRF no envelope nº 01. 

 
Abaixo se dispõem os mencionados documentos: 
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III.1.- CAPACIDADE JURÍDICA 
a) – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 
III.2.- REGULARIDADE FISCAL 
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) - (sendo conferido quando for documento expedido via 
“Internet”); 

  
b) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei (sendo conferido quando for 
documento expedido via “Internet”); e, 

 
c) - Prova de regularidade relativa às Fazendas Públicas 

Municipal e Estadual da sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade. 

 
d) – Declaração de que a empresa se enquadra como ME e EPP, 

optante pelo Simples. 
 

e) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
comprovante de inexistência de débitos inadimplidos 
permanente a Justiça do Trabalho – Lei nº 12.440 de 07 de 
Julho de 2011. 

 
III.3. - DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO (MODELO CONSTANTE DO ANEXO III) 
 
III.4. – Atestado de capacidade técnica consistente em 

declaração firmada por pessoa jurídica de direito privado ou de 
direito público, comprovando que a empresa proponente possui 
experiência anterior na execução de obra de construção civil 
semelhante ao porte e as características da obra ora licitada – 
acompanhado de cópia do contrato de execução ou ART da Obra. 

O(s) atestado(s) de Comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade, deverá (ão) estar em nome da empresa ou do profissional 
devidamente vinculado à empresa, comprovando ter executado a 
contento prestação de serviços compatível com as características do 
objeto licitado em no mínimo 30% do valor total estimado, conforme 
descrito na planilha orçamentária do Anexo Planilha Orçamentária, 
conforme previsão na súmula nº 24 – TCESP; 
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III.5. – Cópia autenticada do comprovante de inscrição da 
empresa na entidade profissional correspondente a sua atividade (CREA 
ou CAU). (com validade vigente). 

 
III.6. – Declaração indicando um responsável técnico pela 

execução da obra, credenciado junto ao órgão fiscalizador – CREA ou 
CAU e Cópias autenticadas de RG e CPF/M.F do mesmo, a declaração deve 
ser emitida pelo proprietário, sócio - gerente, ou procurador que 
assinará o respectivo Contrato, sendo que, neste último caso, deverá, 
no ato da assinatura Contrato, portar uma procuração com poderes para 
tanto. 

III.7. – Declaração da empresa – relacionando seu quadro de 
pessoal, devendo possuir funcionários capacitados e aptos, 
contratados permanentemente para a execução da obra; 

III.8. – Garantias financeiras a ser prestada pela empresa 
preponente para a participação nesta licitação, na forma estabelecida 
nos termos do art. 56 da lei n. 8.666/93, à saber:  

I. caução em dinheiro à razão de 2 % sobre o valor da 
proposta a ser depositado por ocasião da 
celebração do contrato, que será restituído 
corrigido monetariamente a contratada, após a 
conclusão satisfatória da obra, desde que não 
ocorra qualquer infração contratual, logo após 
assinatura do contrato; 

III.09. – Recibo de visita Técnica – modelo ANEXO II (a visita 
técnica deverá ser agendada a partir do dia 01/12/2020 das 09:30 as 
10:30 e das 13:30 as 16:30 de segunda a sexta, menos em feriados 
nacional e municipal, sendo que a visita deverá ser agendada até um 
dia antes da licitação com o engenheiro da Prefeitura Setor de Obras 
– nos telefones 15-35471142/35471148 ramal 24). 

III.10. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
 III.10.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
Lei, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta (Artigo 31, Inciso 
I, Lei Federal nº 8.666/93). 
 
III.10.2 – Apresentação de Índice de Liquidez que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá 
que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, demonstrando 
os seguintes índices: 
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Índice de Liquidez Geral (LG) 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo ≥ 1,0 Passivo 
Circulante + Exigível em Longo Prazo 
 
Índice de Liquidez Corrente (LC) 
 
LC = Ativo Circulante      ≥ 1,0 Passivo Circulante 
 
Índice de Endividamento (IE) 
 
IE = Passivo Circulante + Exigível em longo prazo   ≤ 0,5 
Ativo Total 
 
 Os resultados isolados das duas primeiras operações (Liquidez 
Geral – LG e Liquidez Corrente – LC) deverão ser maiores ou iguais a 
1,0. 
 O resultado isolado da operação (Índice de Endividamento – IE) 
deverá ser menor ou igual a 0,5. 
 Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 
(duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento: 
 
É vedada a substituição por balanços provisórios e os índices deverão 
estar assinados pelo profissional Contabilista (com identificação do 
nome e CRC - Conselho Regional de Contabilidade). 
 
III.10.3 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou plano de 
recuperação judicial/extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição não superior a 30 
(trinta) dias contados da abertura dos envelopes de habilitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A licitante que se fizer representada por 
procurador, deverá apresentar procuração, com firma reconhecida, na 
qual conste, dentre os poderes, os de renunciar aos prazos de 
recursos; 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A documentação exigida no item III, deverá ser 
apresentada por qualquer processo de cópia reprográfica devidamente 
autenticada por cartório competente, não sendo considerados 
documentos com data de validade vencida, nem permitida sua exibição 
posterior ou complementação após a data designada para tanto.  
 
 Obs.1: O cadastro válido fornecido para outra licitação do mesmo 
objeto substitui somente os documentos comuns a esta licitação, sendo 
que os demais documentos deverão ser apresentados no setor de 
protocolo para complementação do cadastro e devidas anotações em até 
03(três) dias corridos antes da data de encerramento do certame, ou 
entregues dentro do envelope nº01 juntamente com o CRF. Frise-se que 
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serão avaliados todos os cadastros apresentados para a conferência 
dos documentos utilizados para a sua confecção e os exigidos nesta 
licitação para o correspondente cadastro. Na hipótese da empresa não 
ter apresentado todos os documentos exigidos e dentro de seu prazo de 
validade para a presente licitação, será inabilitada. 
 Obs.2: Na hipótese de documento expedido sem prazo de validade: 
será aceito como limite de validade o prazo de até 60 (sessenta) dias 
contados da sua emissão, incluindo-se o dia de sua expedição.  
  
 IV - DOS ENVELOPES nº1- DOCUMENTOS- e nº2 - PROPOSTA: 
 1. No envelope nº 01 - DOCUMENTOS, o proponente deverá inserir o 
seguinte: 

1.1.- O CRF (Certificado de Registro de Fornecedor) ou os 
documentos enumerados nos itens III.1, III.2, III.3, III.4, III.5,  
III.6, III.7, III.8, III.9 e III.10 conforme solicitado no parágrafo 
2º do item III, acompanhado da cópia autenticada do documento 
enumerado no parágrafo 1º do item III.                                       
 2. No envelope nº 02 - PROPOSTA, o proponente deverá inserir 
obrigatoriamente o seguinte: 
     2.1.- A proposta propriamente dita, que deverá ser preenchida a 
máquina, em uma única via, datada e assinada, sem emendas ou rasuras, 
rubricada em sua folha, especificando: 

 
a-) Valor: a totalização da obra, ou seja, o valor da empreitada 
global referente aos serviços a serem executados da obra, 
conforme disposição estabelecida nos anexos PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS e o valor unitários de cada item dos materiais de 
construção [com duas casas decimais e em moeda nacional}]; 
 
b-) Pagamento: após vistoria do Engenheiro e liberação para 
pagamento, após liberação da Comissão de Recebimento de Serviços 
da Secretaria Municipal de Obras e do Engenheiro da 
Municipalidade; 
 
c-) Endereço eletrônico (e-mail) e Número de fac-símile ou 
telefone através do qual a Administração enviará as notificações 
atinentes ao presente processo licitatório. 
  
V - ENCERRAMENTO: 

 As licitantes deverão entregar os envelopes nº 01 e nº 02 
lacrados na Divisão de Protocolo até às 09 horas e 20 minutos da data 
de 17 de Dezembro de 2020, com os dizeres na parte externa dos 
envelopes: 
 
 - No envelope de nº1: 
 
 ENVELOPE Nº 01-DOCUMENTOS 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 
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 ENCERRAMENTO DIA 17/12/2020, às 09H20MIN 
 (Razão Social e endereço do participante) 
 

- No envelope de nº2: 
 
 ENVELOPE Nº 02-PROPOSTA 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 
 ENCERRAMENTO DIA 17/12/2020, às 09H20MIN 
 (Razão Social e endereço do participante) 
 
      VI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO: 
 Às 09 horas e 30 minutos da data de 17 de Dezembro de 2020, na 
sala de reuniões da Municipalidade de Guapiara-SP, em audiência 
pública perante a Comissão Permanente de Licitações, serão abertos os 
envelopes nº 1 - DOCUMENTOS. 
 
 A licitante que não o apresentar ou o fizer, entretanto, em 
desacordo com o exigido neste instrumento convocatório (item IV, sub 
item 1 e 1.1) será inabilitada. 
 
          VII - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
 Após a abertura dos envelopes nº1, as licitantes terão as 
propostas abertas - envelope nº2, ressalvada a hipótese de adiamento 
em decorrência de interposição de recursos, sendo que a nova data 
será comunicada mediante publicação de edital ou comunicação direta à 
empresa, além de ser afixada no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal. 
 
          VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 Depois de aberta, a proposta fica vinculada ao processo pelo seu 
prazo de validade (art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores), não sendo permitida a sua retirada ou a 
desistência de participação por parte do proponente. 
 Não serão admitidas, para fins de julgamento do Certame, 
vantagens que não tenham sido previstas expressamente neste Edital. 

 A presente licitação será julgada considerando a proposta 
de “menor valor global da obra, para a prestação de serviços”, 
compreendendo a totalização dos valores dos serviços da obra e itens 
dos objetos. 
 
 Em caso de empate entre o menor preço unitário global, o item 
será adjudicado à licitante vencedora do sorteio realizado em 
audiência pública, conforme determina o artigo 45, da Lei Federal nº 
8.666/93, caso as empresas sejam do mesmo porte, se não aplica se a 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, para o qual 
serão convocados todos os licitantes, através de notificação ou 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
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          IX - DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA: 
 Será desclassificada a proposta que: 

a) não estiver de acordo com o edital;                                
b) for apresentada com condições de pagamento antecipado;  
c) apresentar qualquer oferta ou vantagem baseada nas ofertas 

das demais licitantes, ou manifestar-se inexeqüível ou com preços 
superiores aos estabelecidos nos anexos PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA da 
obra, do presente instrumento convocatório;                                  

d) apresentar mais de uma proposta relativa a preço ou forma 
de pagamento; 

e) apresentar descontos sobre seu próprio preço; e,                   
f) caso se verifique uma das hipóteses previstas em lei para a 

desclassificação. 
 

Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de outras propostas, escoimadas das causas 
referidas no artigo 48 (incisos I e II). 
 
          X - DOS RECURSOS: 
 Serão admitidos recursos contra habilitação/inabilitação, bem 
como contra a classificação/desclassificação de propostas, 
obedecendo-se aos ditames legais.                                            
 
          XI - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
  Decorridos os prazos de recursos, após apreciados e decididos 
aqueles manifestados, a presente licitação será homologada pela Exma 
Sra. Prefeita Municipal, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações, e adjudicada, 
convocando-se, no prazo a ser estipulado pela Administração, a(s) 
licitante(s) vencedora(s) para assinatura(s) do(s) respectivo(s) 
contrato(s). 
 
          XII - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O CRF (Certificado de Registro de Fornecedor) terá validade de 
doze (12) meses, sendo que a Comissão Permanente de Licitações não 
aceitará registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública. 
          O presente edital, através de seus anexos PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIA, fixa o critério de aceitabilidade das propostas, ou 
seja, o valor máximo que o Município pagará a cada item da obra lá 
constante, sendo que a apresentação de valor superior ao 
estabelecido, implicará na desclassificação da empresa com relação ao 
mesmo. 

 O presente edital, através das planilhas orçamentária e 
projetos arquitetônicos, e em anexo que complementa o presente 
edital, fixa critério de aceitabilidade das propostas, ou seja, o 
valor máximo global da obra que o Município pagará pelos serviços 
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prestados e valor máximo a serem pagos pelos materiais, sendo que a 
apresentação de valor (es) superior (es) ao lá estabelecido(s), 
implicará na desclassificação da empresa, com relação ao(s) mesmo(s). 
A obra deverá ser entregue no prazo Maximo de 05 (cinco) meses. 
  

A solicitação da Municipalidade para o início da obra e entrega 
dos materiais será feita dentro de dois dias úteis após a 
homologação, adjudicação no ato da assinatura do contrato. 
Estabelecendo-se que a contagem do prazo contratual inicia-se com a 
solicitação, e, encerra-se no prazo estabelecido, este prazo é para a 
execução da obra, ficando a CONTRATADA mesmo após o encerramento da 
obra, garantidora por um período de 03 anos da qualidade dos serviços 
prestados e dos materiais empregados.  
 Os Serviços serão conforme anexos, Guapiara - SP, deverá ser 
entregue no prazo Maximo de 05 (cinco) meses, da expedição da ordem 
de serviço. O prazo de entrega da objeto será a contar da contratação 
e assinatura do contrato. A obra será avaliada pelo Engenheiro da 
Municipalidade e pela Comissão de Recebimento de Materiais e 
Serviços, sendo que a entrega realizada à pessoas que aqui não foram 
descritas e  fora dos horários e dias de expediente, não terá o 
aceite, pois cabe aos descritos o referido procedimento. 

 
O pagamento do objeto ora licitado será realizado, após vistoria 

e medição dos serviços executados pelo engenheiro responsável e 
liberação da Comissão de Recebimento de Serviços da Secretaria 
Municipal de Obras da Municipalidade, dentro de até quinze dias 
corridos após concluída cada etapa da obra, devendo a empresa 
contratada apresentar após a conclusão de cada etapa da obra a 
documentação fiscal completa na Divisão de Contabilidade (acompanhado 
do Atestado de Aceite do engenheiro  e da Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços . 

 Todos os empregados da contratada que estiverem vinculados a 
execução da obra deverão estar devidamente registrados 
segundo a norma celetista, ficando vedado a utilização de 
mão de obra sem o devido procedimento legal.  

 Fica a empresa contratada obrigada a comprovar os 
recolhimentos dos encargos previdenciários e fundiários, 
incidentes sobre a mão de obra de seus empregados utilizados 
na execução do presente contrato, devendo esta comprovação 
se fazer através das guias de recolhimento (cópias) a ser 
entregues periodicamente por ocasião da apresentação da nota 
fiscal para empenho, sob pena de retenção do respectivo 
pagamento. 

 Para fins de base de cálculo para retenção do ISS bem como 
do INSS devidos sobre a contratação ora celebrada, somente 
serão aceitas as notas fiscais de aquisição de materiais 
onde constem no documento fiscal o local de entrega 
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correspondente ao endereço da obra contratada, Bairro Centro 
- Guapiara SP. 

  
Após a avaliação dos mesmos e da verificação de sua conformidade 

com as especificações constantes deste instrumento convocatório, 
proceder-se-á o pagamento, a entrega da documentação incompleta 
(quanto a conclusão ou parte da obra) impede o pagamento. 

Como anteriormente mencionado, as etapas que serão entregues 
pela licitante vencedora deverão ser idênticas às especificações 
descritas no objeto do presente instrumento convocatório, será 
avaliado nesta ocasião a qualidade dos materiais empregados. Caso os 
itens não correspondam às especificações exigidas, serão devolvidos 
ou refeita as alterações necessárias e poderá ser admitida uma 
substituição, desde que o prazo de entrega da etapa da obra não se 
tenha esgotado e a empresa possa refazer, frise-se, dentro do 
restante do prazo. Nesta hipótese de ser refeita a obra e ou 
substituído o material, caso seja realizada dentro do prazo de 
entrega inicial ainda não esgotado, não será aplicada penalidade; se 
realizada após findo aquele prazo, os itens e a reparação poderá ser 
aceita, entretanto, será apurada a aplicação das penalidades 
cabíveis. 

Se o Município optar pela reparação e ou substituição, usando da 
liberalidade da aceitação de substituição do produto e ou reparação 
da obra entregue em desacordo com as especificações contidas neste 
instrumento convocatório, e a empresa persistir em irregularidade, 
aplicar-se-ão as penalidades cabíveis, convocando-se o segundo 
classificado, nos termos da lei, para o atendimento ao contrato. 

O contrato decorrente desta licitação será firmado nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, pela qual se 
regerá, sujeitando-se o vencedor que se negar em assinar o termo 
contratual, à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens a 
ele adjudicados. 

 
 AS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO NO TODO OU EM PARTE DO CONTRATO 
SERÃO APLICADAS DA SEGUINTE FORMA: 
 a-) multa por inexecução parcial ou irregular do contrato: 10% 
(dez por cento) do valor do contrato; 
 b-) multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por 
cento) do valor do contrato; 
 c-) multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela 
Prefeitura: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato; 
 d-) multa por atraso na disponibilidade de abastecimento de 
quaisquer dos itens solicitados: 2% (dois por cento) por dia de 
atraso calculados sobre o valor do item; e, 
 e-) pena de advertência. 
 
 As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a 
das outras.  
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As multas serão descontadas diretamente das faturas ou fatura 

após sua imposição pelo órgão competente da municipalidade. Não 
havendo possibilidade do desconto direto, a contratada será 
notificada a efetuar o recolhimento das multas no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito 
como dívida ativa, sujeitando-se a Contratada a processo executivo. 
  

Constituem causas para a rescisão contratual, que não ilidem a 
aplicação das multas acima dispostas: 
 a-) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos; 
 b-) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 c-) O atraso na disponibilidade de abastecimento de quaisquer 
dos itens adjudicados;  
 d-) A subcontratação total ou parcial;  
 e-) Desatendimento das determinações regulares da Administração; 
 f-) Decretação de falências; 
 g-) A  dissolução da sociedade; 
 h-) A alteração social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que prejudique o cumprimento do contrato; 
 i-) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa, exaradas em procedimento administrativo a que 
se refere o contrato. 
 
 O presente edital poderá ser obtido mediante prova de 
recolhimento de taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) do edital e cópia 
dos projetos arquitetônico) na Tesouraria desta Prefeitura. Os casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações. Eventuais 
esclarecimentos devem ser solicitados por escrito, diretamente à 
Comissão, através do fax: (15) 3547-1142 – ramal 37 ou no site 
www.guapiara.sp.gov.br. 
 E para que chegue ao conhecimento público, expede-se o presente 
Edital, que será publicado resumidamente, na Imprensa Oficial, 
regional, local e afixado na integra no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guapiara-SP.  

 
Guapiara, 26 de Novembro de 2020. 

 
Jusmara Rodolfo Passaro 

Prefeita Municipal 
 

Obs: Fazem parte integrante deste instrumento convocatório, os anexos: I Declaração do 
Ministério do Trabalho, Anexo II - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, Anexo III - MEMORIAL 
DESCRITIVO DE EXECUÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PROJETOS 
ARQUITETÔNICO EM MÍDIA e minuta de contrato, TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO. 
. 



  

 
 

12

Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 
Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

CEP 18310-000 – Guapiara – SP 

ANEXO I 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 
 
 
À Municipalidade de Guapiara - SP 
 
 
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO  
 
 
 
 (nome da pessoa jurídica), inscrita no C.N.P.J, endereço, por 
intermédio de seu representante legal, (nome completo),  portador 
da Carteira de identidade  RG n° e do CPF n°, declara,  para os 
fins do disposto no Inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 
1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz (   ) 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 

 
 

_________________________,____, de _______________ de  
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(nome da empresa proponente) 

(assinatura e carimbo do representante legal) 
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ANEXO II 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

- Processo nº 3559/2020  
 
 
 

Eu __________________________________________, 
da Empresa______________________________________________________, 
atesto para os devidos fins que acompanhado do engenheiro da 
prefeitura Municipal de Guapiara-SP, nesta data, foi efetuado uma 
visita ao local onde será executado a obra deste instrumento 
convocatório da licitação realizada na modalidade Tomada de Preços nº 
003/2020 - Processo nº 3559/2020.  
 
 ____________________, ______ de __________________ de 2020. 

 
 

 
 
NOME:...................................... 
 
 
RG:................. 
 
 
 
ASS:................ 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
 

Responsavel Técnico 
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ANEXO III 
  
OObbjjeettoo::  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  uummaa  eessccoollaa  MMuunniicciippaall  eemm  SSiisstteemmaa  PPrréé--MMoollddaaddoo  ddee  
CCoonnccrreettoo    
Interessada: Prefeitura Municipal de Guapiara 
LLooccaall::  AAvveenniiddaa  JJaaccoobb  RRooddoollffoo  SS//NN,,  BBaaiirrrroo  CCeennttrroo    
ÁÁRREEAASS  DDOO  TTEERRRREENNOO::  661155,,2200  MM²²        
RREEGGIIMMEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO::  EEMMPPRREEIITTAADDAA  GGLLOOBBAALL                
 
    
 

Memorial Descritivo 
  
11..11  OOBBJJEETTIIVVOO  DDOO  DDOOCCUUMMEENNTTOO  
              OO  mmeemmoorriiaall  ddeessccrriittiivvoo,,  ccoommoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddee  uumm  pprroojjeettoo  
eexxeeccuuttiivvoo,,  tteemm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  ccaarraacctteerriizzaarr  ccrriitteerriioossaammeennttee  ttooddooss  ooss  
mmaatteerriiaaiiss  ee  ccoommppoonneenntteess  eennvvoollvviiddooss,,  bbeemm  ccoommoo  aa  ssiisstteemmááttiiccaa  ccoonnssttrruuttiivvaa  
uuttiilliizzaaddaa..  TTaall  ddooccuummeennttoo  rreellaattaa  ee  ddeeffiinnee  oo  pprroojjeettoo  eexxeeccuuttiivvoo  ee  ssuuaass  
ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess..  
  
11..22  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  
                  11..22..11  --  LLOOCCAAÇÇÃÃOO  
       A locação da edificação será executada em obediência aos recuos e 
alinhamentos previstos em projetos e de acordo com as posturas municipais. 
      A obra será no máximo 20 cm acima do ponto de referencia centrado do 
local a ser locado a obra.  
                11..22..22  ––  LLIIMMPPEEZZAA  DDOO  TTEERRRREENNOO  
     Todo o material retirado do local para a execução da obra (entulhos, 
madeira obra, etc.) será depositado em local apropriado de acordo com as 
posturas municipais. 
  
22..    MMOOVVEEMMEENNTTOO  DDEE  TTEERRRRAA    
      O aterro interno à construção será executado em camadas, com 
terra/areia limpa sem que contenha detritos orgânicos, convenientemente 
umedecida e apiloada. 
      O aterro ou cortes externos à construção, quando necessários para a 
execução das calçadas serão executados obedecendo-se às mesmas técnicas 
observadas nos itens anteriores. 
 
33..  IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA  EE  FFUUNNDDAAÇÇÕÕEESS  
              
33..11..  FFuunnddaaççõõeess  SSuuppeerrffiicciiaaiiss  oouu  ddiirreettaammeennttee  aappooiiaaddaass..  
     O tipo de fundação será sapata pré-fabricada em concreto isolada sob 
cada coluna de concreto pré-fabricada em concreto, conforme a capacidade de 
suporte do solo e viga de travamento pré-fabricado em concreto em todas as 
colunas de concreto. A sapata isolada pré-fabricada de concreto, terá 
resistência mínima à compressão aos 28 dias de 35 Mpa. 
3.2. Vigas 
Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas 
para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja 
facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da 
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escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da 
concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 
deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 
deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural. 
 
3.3. Lançamento do Concreto: 
 
      Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de 
fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que 
sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, 
etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver 
total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa 
providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita 
de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto 
simples de pelo 
menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o 
solo diretamente como fôrma lateral. 
 
44..  SSUUPPEERREESSTTRRUUTTRRUURRAA  
     4.1. Superestrutura 
      As colunas pré-fabricadas de concreto deverão ser resistentes para 
suportar as cargas permanentes (placas de vedação; cobertura através das 
tesouras) e para as cargas acidentais (ação do vento sobre a cobertura e 
sobre as placas de vedação). 
     Método executivo: As colunas de concreto serão cravadas 0,55m de 
profundidade em linha distanciando em 0,98m ente eixos, sendo travada 
através de uma viga baldrame 0,20 x 0,30 cm com aço 4 x 8/10mm em concreto 
armado executado em loco. 
    4.2. Pé direito 
     Colunas de concreto 0,10 x 0,10 x 3,65 m com pé direito de 3,10  
Quanto à resistência do concreto adotada Vigas 25 Mpa, Pilares 25 MPa 
      4.3. vedação 
      As placas de vedação deverão ser resistentes a suportar ação do vento 
e choque mecânico. As placas pré-fabricadas em concreto serão encaixadas 
manualmente entre as colunas de concreto, uma sobre a outra e as juntas 
vedadas com argamassa cimento cola industrializado. Composto de elementos 
estruturais em concreto armado. 
 
5. PAREDES FECHAMENTO 
    Alvenaria de placas pré-fabricadas em concreto com acabamento barra 
lisa, com argamassa colante.    
 
66..  EESSQQUUAADDRRIIAASS  
                66..11  --  PPOORRTTAASS  EEXXTTEERRNNAASS  
        As portas externas serão de alumínio reto na cor branca com medida 
determinada em projeto de execução. 
                66..22..  --  PPOORRTTAASS  IINNTTEERRNNAASS  
        As portas internam serão madeira lisa laminada reta com medidas 
determinada em projeto. 
                66..33..  --  JJAANNEELLAA  EE  BBAASSCCUULLAANNTTEE..  
        As janelas de correr serão em alumínio branco com medidas 
determinadas em projeto, As janelas basculantes serão estruturadas em seu 
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perímetro em montantes de 0,85 cm por 1.10 m, e rebaixo para receber vidro 
liso de 4 mm 
                66..44..  FFEERRRRAAGGEENNSS    
        As ferragens para as esquadrias de madeira serão inteiramente 
novas, lubrificadas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 
O assentamento, os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de 
embutir, terão a forma e dimensão das ferragens. A altura das maçanetas em 
relação ao piso acabado será de aproximadamente 1,00m. 
        6.5. -PORTAS  
        As ferragens das portas externas serão de boa qualidade, fechaduras 
do tipo tambor de embutir, dobradiças de aço polido de 3.1/2" x 3". As 
ferragens das portas internas serão fechaduras do tipo "George" de embutir 
e dobradiças de aço polido 3.1/2" x 3" . A fechadura para as portas dos 
sanitários serão tipos tranqueta de embutir. 
              66..66..  --  JJAANNEELLAASS  CCOORRRREERR  
       Nas janelas serão colocadas alavancas de aço galvanizado ou alumínio 
pra abertura das mesmas. 
                66..77..  VVIIDDRROOSS              
        Os vidros serão colocado de 4 e 6  mm  liso ou canelado, assentados 
com massa própria. 
 
77..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAA            
                77..11..  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE    MMAADDEEIIRRAA  
 
O madeiramento do telhado (tesouras; ripas; contraventamentos) será em   
madeira   legal   (tratada),   apropriada   à   construção   civil,   
considerada  de  alta  resistência  ao  ataque  de  organismos  xilófagos,  
conforme descrito na ficha nº. 46 das Fichas de Características das 
Madeiras Brasileiras editada pelo I.P.T., com limite de resistência à 
compressão  (madeira  verde)  de  33.0  MPa,  de  primeira  qualidade,  
serrada conforme o projeto. O Sistema Construtivo utilizará tesouras tipo 
"Fink"ou "Howe", pré-fabricada             Estas  estruturadas  serão  
formadas  por  peças  de  madeira, unidas de topo com uso de elementos 
especiais chamadas "conectores" chapa-prego, realizando uma ligação rígida, 
sem reduzir a seção útil da madeira empregada, obtendo-se seções, menores e 
mais leves.    Os  conectores,  são  fabricados  em  aço  galvanizado, 
através de estampagem, colocados nos dois lados do nó ou emenda, que serão  
unidas  sob  alta  pressão,  utilizando  prensa,  tipo  calandra  (roller). 
        77..22  --MMOONNTTAAGGEEMM  DDAASS  TTEESSOOUURRAASS                    
           A colocação é feita sobre os pilares de concreto, de forma 
modulada formando telhado de quatro agua de acordo com o projeto do 
telhado. 
           Após a colocação das tesouras nas posições definitivas, elas são 
alinhadas e aprumadas para receber o ripamento de 4x4 cm. 
                77..33  --IISSOOLLAAMMEENNTTOO  TTÉÉRRMMIICCOO  
          Entre as tesouras e a terça serão colocadas subcoberturas (manta 
térmica), na área do pátio e entrada principal. 
                    77..44  --TTEELLHHAAMMEENNTTOO  
          Serão utilizadas telhas Italiana   ou   similar certificadas pelo 
Imetro. As cumeeiras serão assentadas com argamassa de cimento, cal e 
areia. 
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88..  FFOORRRROO  PPVVCC      
          Na edificação os ambientes será executado forros de PVC tipo 
macho-fêmea na cor branca com medidas de 200 x 10 mm. O forro será montado 
entre as tesouras com sarrafos de madeira (tipo tarugamento) nos suportes 
sob essas tesouras, os beiral com medida aproximadamente de 70 cm. 
 
9.  REVESTIMENTO DE PAREDES 
                99..11..  ––  SSAALLAASS    
        Será aplicado acabamento tipo barra lisa com argamassa colante nas 
paredes interna das salas de aula e deposito de limpeza. 
                99..22..  ––  BBAANNHHEEIIRROOSS,,  CCOOZZIINNHHAA  EE  DDEESSPPEENNSSAA..      
        Será aplicado acabamento revestimento cerâmico até o teto, 
assentado com argamassa colante nos banheiros, cozinha e despesa, com 
medidas determinada em projeto de execução. 
 
1100..  CCOONNTTRRAA  PPIISSOOSS  EE  PPAAVVIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
                1100..11..  ––  CCOONNTTRRAA  PPIISSOOSS  IINNTTEERRNNOO  
        Serão executados lastros de concreto, com consumo mínimo de 240 kg 
de cimento por m³ de concreto, espessura mínima de 6,0cm, tendo como traço 
1:4:8 (cimento; areia e pedra) com malha de aço 15 x 15 cm distribuída de 
acordo a os ambientes. Para execução do lastro, o solo será perfeitamente 
nivelado, apiloado e umedecido e colocadas às tubulações que passam por 
baixo do piso.        
                  1100..22  ––  CCOONNTTRRAA  PPIISSOOSS  EEXXTTEERRNNOO..  
         Serão executados lastros de concreto, com consumo mínimo de 240 kg 
de cimento por m3 de concreto, espessura mínima de 5,0cm, tendo como traço 
1:4:8 (cimento; areia e pedra).co distribuição de malha de aço 15 x 15 cm. 
Para execução do lastro, o solo será perfeitamente nivelado, apiloado e 
umedecido e colocadas às tubulações que passam por baixo do piso. O 
acabamento dos contra pisos externo será executado com desempenadeira 
manual. 
 
1111..    PPIISSOOSS  CCEERRAAMMIICCOOSS,,  RROODDAAPPÉÉSS  EE  SSOOLLEEIIRRAASS..  
              1111..11..  ––  PPIISSOOSS  CCEERRAAMMIICCOO    IINNTTEERRNNOO  
       Sobre o contra piso interno serão aplicado piso cerâmico 40 x 40 cm 
ou 50 x 50 cm com base vermelha com determinação para todos os ambientes de 
acordo com as normas do Ministério da Educação. a colocação do revestimento 
cerâmico com argamassa industrializada e juntas de 2 mm a 4 mm de 
espessura.  
        1111..22  --  RROODDAAPPÉÉSS  
    Será executado a colocação dos acabamentos rodapés com 7 cm do mesmo 
padrão do piso cerâmico. A colocação do rodapé cerâmico com aplicação de 
argamassa industrializada e juntas de 2 mm a 4 mm de espessura. 
        1111..33  --  SSOOLLEEIIRRAASS  
    Toda a entrada de ambientes interno serão colocada soleiras de granito 
com medidas determinada no projeto de execução.  
          1111..44  --  RREEJJUUNNTTEESS  
     Serão aplicados rejuntes de boa qualidade com acabamento de cor de 
acordo com a cor determinada nos revestimento. 
 
12. PINTURA 
          1122..11  ––  PPAARREEDDEESS  IINNTTEERRNNAA  
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      Toda a parede da área interna devido à facilidade de limpeza e maior 
durabilidade, receberão pintura látex acrílico semi brilho até a altura de 
1,00 m. Acima haverá pintura em tinta látex acrílica fosca. 
       As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam (látex acrílico e esmalte). 
          1122..22  ––  PPAARREEDDEESS  EEXXTTEERRNNAA..  
      Toda a parede das áreas externa será aplicada pintura em tinta látex 
acrílica fosca sobre duas demãos de fundo preparador acrílico. 
      As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e preparadas para 
o tipo de pintura a que se destinam (látex acrílico e esmalte). 
          1122..33  --  MMAADDEEIIRRAAMMEENNTTOO  
     Todo madeiramento exposto receberá duas demãos de verniz ou esmalte 
acetinado. As superfícies a serem pintadas receberão tratamento com remoção 
de eventuais fiapos de aparas, colocação de massa e lixa mento antes da 
pintura. 
 
  1133..  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  RREEDDEE  EELLÉÉTTRRIICCAASS  
            1133..11  --  RREEDDEESS  
       Os serviços serão executados de acordo com indicação e especificação 
do projeto de execução. Serão executadas todas as instalações e obras no 
interior da edificação. O quadro de distribuição de luz em PVC, apropriada 
ao uso, com capacidade adequada de disjuntores tipo "Quick-lag".e 
interruptor de fuga (DR) na área molhada. 
       Serão empregados condutores de cobre com as bitolas determinadas no 
projeto elétrico. A bitola mínima será de 1,5mm2 e a máxima de 16 mm A 
fiação (subidas e descidas) correrá em eletro dutos de polietileno lisos, 
embutidos nas colunas de concreto. Os condutores de cobre aplicados 
internamente sobre o forro serão fixado nas tesouras (varal) através de 
roldanas plásticas, de 30 x 30 mm e 36 x 36 mm 
       Os interruptores serão de PVC tipo "Silentoque" branca e as tomadas 
serão também da mesma linha ambos de embutir com capacidade de 10A e 250 v. 
Todas as caixas 4" x 2" serão de PVC, embutidas nas colunas de concreto. 
Terá tomada para chuveiro elétrico de 5500 w - 110 v ou 220 v. 
    Serão executadas redes de distribuição para tomadas, iluminação e 
chuveiros. 
    Todos os pontos de iluminação serão adequados com as medidas dos 
ambientes. 
        1133..22  --  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  
     No projeto de instalações elétricas foram definidas a distribuição 
geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, 
proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em 
baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V 
ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda 
de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 
metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a 
distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 
      Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo 
através de eletro dutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os 
materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção 
e durabilidade. As instalações elétricas foram projetadas de forma 
independente para cada bloco 
permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os 
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alimentadores dos quadros de distribuição dos blocos têm origem no QGBT, 
localizado na sala técnica que seguem em eletro dutos enterrados no solo 
conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com 
base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a 
distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout 
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos 
diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As 
tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para 
assegurar a estabilidade de energia. As luminárias especificadas no projeto 
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a 
vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 
potência e baixa taxa de distorção harmônica 
              1133..33  ––  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  DDEE  RREEDDEE  EESSTTRRUUTTUURRAADDAA  
       O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de 
um serviço adequado de voz e dados para a edificação.  
  
1144..  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  HHIIDDRRÁÁUULLIICCAASS    
                1144..11  ––  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  DDAASS  TTUUBBUULLAAÇÇÕÕEESS        
        Os serviços serão executados de acordo com indicação e 
especificação do projeto e segundo normas da ABNT. Serão executadas todas 
as instalações no interior da edificação. 
                1144..22  --  ÁÁGGUUAA  FFRRIIAA..  
         A distribuição de água será feita por tubos plásticos do tipo 
soldável, resistência à pressão de serviços de 7,0kgf/cm2. 
        O diâmetro das tubulações e das conexões será compatíveis com as 
cargas e a elas apropriadas. 
        A canalização sobre o forro será fixada às tesouras com 
abraçadeiras metálicas e/ou amarradas. 
        As tubulações descem pelas paredes aos aparelhos sanitários, 
fixadas com abraçadeiras metálicas. 
       14.3 AGUA PLUVIAL  
    - Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de 
cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 
    Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de 
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a 
rede de águas pluviais; 
    Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das águas 
provenientes das áreas de iluminação; 
    Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de águas 
superficiais. Trata-se de uma caixa em alvenaria de tijolos maciços e fundo 
em concreto com grelha de ferro fundido 40x40cm; 
    Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 
60x60cm, profundidade conforme 
 
  1155..  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  EESSGGOOTTOO    
              AA  ccaappttaaççããoo  ddoo  eessggoottoo  sseerráá  eemm  PPVVCC,,  ccoomm  jjuunnttaass  ssoollddáávveeiiss  nnooss  ddiiââmmeettrrooss  
DDNN  4400  mmmm  aa  DDNN  115500  mmmm..    
        A declividade mínima dos ramais de esgoto será de 3% para o 
diâmetro menor ou igual a 40 mm, de 2% para diâmetro maior que 40 mm. 
        Os banheiros terão ralo sifonado plástico 100x100x50 mm 
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        As caixas de inspeção de 0,40 x 0,60 x 0,40 cm, serão pré-
fabricadas em concreto, com saída final para esgoto publico ou para a 
fossa. 
 
1166..  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  SSAANNIITTÁÁRRIIAA    
       Os serviços serão executados de acordo com indicação e especificação 
do projeto hidráulico e segundo normas da ABNT. Serão executadas todas as 
instalações no interior da edificação. 
 
1177..  LLOOUUÇÇAASS  EE  MMEETTAAIISS    
            1177..11  --  LLOOUUÇÇAASS  
       Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias 
sanitárias das cubas e lavatórios o projeto foi adotado na linha cor branco 
e serão instalados de acordo com o projeto de edificação e hidráulica. 
            1177..22  --  MMEETTAAIISS  
        Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das 
torneiras, das válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto sugere 
que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território 
nacional. Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais 
aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das 
cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha 
orçamentária. 
 
1188..  SSPPDDAA    
                      OO  ssiisstteemmaa  iimmppllaannttaaddoo  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  nnoorrmmaa  vviissaa  aa  pprrootteeççããoo  ddee  
eessttrruuttuurraa  ddaass  eeddiiffiiccaaççõõeess  ccoonnttrraa  aass  ddeessccaarrggaass  qquuee  aa  aattiinnjjaamm  ddee  ffoorrmmaa  
ddiirreettaa,,  tteennddoo  aa  NNBBRR--55441199  ddaa  AABBNNTT  ccoommoo  nnoorrmmaa  bbáássiiccaa..    
A execução deste projeto devera ser feito por pessoal especializado. 
 
1199..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROO    
          1199..11  ––  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  EEXXTTIINNTTOORREESS  
            TTooddooss  ooss  mmaatteerriiaaiiss  ddeevveerrããoo  sseegguuiirr  rriiggoorroossaammeennttee  aass  nnoorrmmaass  ttééccnniiccaass  ddaa  
AABBNNTT..  
                OO  pprreesseennttee  pprroojjeettoo  aatteennddee  ààss  NNoorrmmaass  BBrraassiilleeiirraass  vviiggeenntteess  ddaa  AABBNNTT,,  
LLeeiiss//DDeeccrreettooss  MMuunniicciippaaiiss,,  EEssttaadduuaaiiss  ee  FFeeddeerraaiiss..  TTaaiiss  rreeqquuiissiittooss  ddeevveerrããoo  sseerr  
aatteennddiiddooss  ppeelloo  sseeuu  eexxeeccuuttoorr,,  qquuee  ttaammbbéémm  ddeevveerráá  aatteennddeerr  aaoo  qquuee  eessttáá  
eexxpplliicciittaammeennttee  iinnddiiccaaddoo  nnooss  pprroojjeettooss  ee  ààss  eexxiiggêênncciiaass  ddaa  CCoorrppoorraaççããoo  llooccaall  ddoo  
CCoorrppoo  ddee  BBoommbbeeiirrooss..  
  
      1199..22  ––  SSIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
     A Sinalização de segurança contra incêndio e pânico tem como objetivo 
reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos 
existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de 
risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos 
equipamentos e das rotas de saídas para abandono seguro da edificação em 
caso de incêndio. O sistema adotado para o presente projeto será descrito 
com base nos parâmetros e procedimentos propostos pela Norma NBR 
13434:2004. 
     
 
20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
            2200..11  ––  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
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    Serão executados todos os serviços complementares de acordo com a 
planilha orçamentária com medidas determinadas nos projetos de execução da 
edificação visando atender as necessidades dos serviços listadas. 
            2200..22  ––  LLIIMMPPEEZZAASS  GGEERRAAIISS  EE  TTEESSTTEESS  
      Será removido todo o entulho, porventura existente. Serão testadas 
todas as instalações elétricas e hidráulicas, bem como o funcionamento das 
esquadrias. 
  
  
  
  
Eng. Civil Tiago Granconato Leopoldino   Jusmara Rodolfo Passaro 
Diretor Municipal de Engenharia      Prefeita Municipal 
CREA-SP: 5069148883 
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OObbjjeettoo::  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  uummaa  eessccoollaa  MMuunniicciippaall  eemm  SSiisstteemmaa  PPrréé--MMoollddaaddoo  ddee  CCoonnccrreettoo    
Interessada: Prefeitura Municipal de Guapiara 
LLooccaall::  AAvveenniiddaa  JJaaccoobb  RRooddoollffoo  SS//NN,,  BBaaiirrrroo  CCeennttrroo    
ÁÁRREEAASS  DDOO  TTEERRRREENNOO::  661155,,2200  MM²²        
RREEGGIIMMEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO::  EEMMPPRREEIITTAADDAA  GGLLOOBBAALL                

 
 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
BDI  23,25% 

ITEM  FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UN.  QUANT.   CUSTO  
CUSTO 

COM BDI 
TOTAL 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES     SUB TOTAL ITEM 1    26.470,28  

 1.1  CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra m²         1,00        402,37         495,92         495,92  

  CPOS 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 un         2,00     1.691,10      2.084,28      4.168,56  

 1.2  CPOS 02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem m²       16,00        298,09         367,40      5.878,33  

 1.3  CPOS 02.10.020 Locação de obra de edificação m²     704,28            9,50           11,71      8.246,24  

 1.4  CPOS 02.09.040 
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1 km 

m²  1.211,40            2,28             2,81      3.404,16  

 1.5  CPOS 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³       60,31          48,18           59,38      3.581,32  

 1.6  CPOS 06.14.020 Carga manual de solo m³       60,31            9,36           11,54         695,75  

 2.  FUNDAÇÕES        SUB TOTAL ITEM 2    69.169,05  

 2.1  CPOS 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³       21,27          39,00           48,07      1.022,58  

 2.2  CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³         2,16        115,68         142,58         307,45  

 2.3  CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m²     161,04          65,91           81,23    13.081,94  

 2.4  CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg     744,58            6,83             8,42      6.267,87  

 2.5  CPOS 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³     186,89          90,88         112,01    20.933,25  

 2.6  CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³       21,27        279,29         344,22      7.322,95  

 2.7  CPOS 32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

m²     186,89          87,84         108,26    20.233,02  

 3.  SUPERESTRUTURA      SUB TOTAL ITEM 3  101.617,02  
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 3.2  CPOS 
15.05.290 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 

MPa 
m³       33,72     2.205,97      2.718,86    91.681,91  

 3.3  CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg  1.180,23            6,83             8,42      9.935,11  

 4.   COBERTURA       SUB TOTAL ITEM 4  220.694,43  

 4.1  CPOS 15.01.040 
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 
18,00 m 

m²     681,81        124,02         152,85  104.218,10  

 4.2  CPOS 32.06.151 
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha 
de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica 

m²     681,81          20,06           24,72    16.857,08  

 4.3  CPOS 16.02.010 Telha de barro tipo italiana m²     681,81          46,22           56,97    38.840,19  

 4.4  CPOS 16.02.230 
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 
paulistinha 

m       69,22          21,66           26,70      1.847,89  

 4.5  CPOS 
22.01.220 Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 

fêmea com tarugamento 
m²       84,41        122,73         151,26    12.768,26  

 4.6  CPOS 22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm m     108,72          23,70           29,21      3.175,74  

 4.7  CPOS 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m²     693,40          50,30           61,99    42.987,16  

 5.   PISOS/CONTRAPISOS       SUB TOTAL ITEM 5    64.398,92  

 5.1  CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³       34,67        115,68         142,58      4.943,10  

 5.2  CPOS 11.18.060 Lona plástica m²     693,40            2,11             2,60      1.803,24  

 5.3  CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg     979,00            7,29             8,98      8.796,27  

 5.4  CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³       55,47        313,37         386,23    21.424,87  

 5.5  CPOS 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³       55,47        132,60         163,43      9.065,76  

 5.6  CPOS 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento m²     693,40          21,49           26,49    18.365,69  

 6.   PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA       SUB TOTAL ITEM 7      4.171,26  

 6.1  CPOS 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m un         1,00     1.052,56      1.297,28      1.297,28  

 6.2  CPOS 36.05.020 Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentação un         2,00          25,82           31,82           63,65  

 6.3  CPOS 36.04.050 Suporte para 3 isoladores de baixa tensão un         2,00          48,21           59,42         118,84  

 6.4  CPOS 
36.03.020 Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 

concessionárias 
un         1,00        293,50         361,74         361,74  

 6.5  CPOS 68.20.120 Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm un         2,00          39,32           48,46           96,92  

 6.6  CPOS 
37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A 
un         1,00          92,44         113,93         113,93  

 6.7  CPOS 
39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 

70°C 
m     195,00            7,77             9,58      1.867,42  
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 6.8  CPOS 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ un         1,00          17,04           21,00           21,00  

 6.9  CPOS 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m un         1,00        108,38         133,58         133,58  

 6.10  CPOS 42.05.320 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 400 mm 

un         1,00          33,44           41,21           41,21  

 6.11  CPOS 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un         1,00          26,66           32,86           32,86  

 6.12    39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m         2,00            9,26           11,41           22,83  

 7.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       SUB TOTAL ITEM 6    26.790,35  

 7.1  CPOS  01.17.111  Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 un         1,00        783,10         965,17         965,17  

 7.2  CPOS 37.04.250 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN 
/ 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes 

un         1,00        483,39         595,78         595,78  

 7.3  CPOS 
37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 

A 
un         8,00          22,77           28,06         224,51  

 7.4  CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 
A 

un       13,00          92,44         113,93      1.481,12  

 7.5  CPOS 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos un         2,00        155,60         191,78         383,55  

 7.6  CPOS 
37.24.032 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de 

surto de 50 até 80 Ka 
un       15,00        142,52         175,66      2.634,84  

 7.7  CPOS 41.14.070 
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32 W 

un       77,00          70,48           86,87      6.688,73  

 7.8  CPOS 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj       19,00          19,09           23,53         447,04  

 7.9  CPOS 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj       11,00          26,58           32,76         360,36  

 7.10  CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj       54,00          19,34           23,84      1.287,17  

 7.11  CPOS 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj       13,00          24,37           30,04         390,47  

 7.12  CPOS 39.03.160 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 
70°C 

m     930,37            2,56             3,16      2.935,50  

 7.13  CPOS 39.03.170 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 
70°C 

m     516,31            3,30             4,07      2.099,95  

 7.14  CPOS 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m     584,34            4,12             5,08      2.967,22  

 7.15  CPOS 
38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 

25 mm 
m     199,33          13,55           16,70      3.328,94  

 8.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS       SUB TOTAL ITEM 8    43.348,87  

 8.1  CPOS  01.17.071  Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 un         1,00        727,39         896,51         896,51  

 8.2  CPOS 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ un         1,00     1.028,00      1.267,01      1.267,01  

 8.3  CPOS 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 un         2,00        522,13         643,53      1.287,05  
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litros 

 8.4  CPOS 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ un         2,00          67,19           82,81         165,62  

 8.5  CPOS 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões 

m       54,00          28,76           35,45      1.914,12  

 8.6  CPOS 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões 

m       52,80          23,37           28,80      1.520,83  

 8.7  CPOS 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ 
- linha especial 

un         2,00          77,19           95,14         190,27  

 8.8  CPOS 47.02.110 
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ 
- linha especial 

un         4,00          78,33           96,54         386,17  

 8.9  CPOS 46.03.040 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões 

m       26,56          55,98           69,00      1.832,52  

 8.10  CPOS 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões 

m     113,53          73,03           90,01    10.218,78  

 8.11  CPOS 49.01.041 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha un         5,00          77,20           95,15         475,75  

 8.12  CPOS 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un         8,00        236,73         291,77      2.334,16  

 8.13  CPOS 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária un         8,00          27,86           34,34         274,70  

 8.14  CPOS 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj         8,00        460,18         567,17      4.537,37  

 8.15  CPOS 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante un         2,00        426,16         525,24      1.050,48  

 8.16  CPOS 44.03.480 
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento 
hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ 

un         9,00        188,83         232,73      2.094,60  

 8.17  CPOS 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna un         2,00        112,29         138,40         276,79  

 8.18  CPOS 44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m²         2,46        934,34      1.151,57      2.832,87  

 8.19  CPOS 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda un         6,00          95,33         117,49         704,97  

 8.20  CPOS 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un       11,00          23,81           29,35         322,80  

 8.21  CPOS 
30.01.020 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm 
un         4,00          96,99         119,54         478,16  

 8.22  CPOS 
30.01.050 Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm 
un         2,00        335,84         413,92         827,85  

 8.23  CPOS 
30.01.061 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 
cm 

un         2,00        195,70         241,20         482,40  

 8.24  CPOS 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m²         7,56        748,80         922,90      6.977,09  
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 9.   ESQUADRIAS   SUB TOTAL ITEM 9    69.535,09  

 9.1  CPOS 
25.01.480 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob 

medida - branco 
m²       61,93        539,54         664,98    41.182,40  

 9.2  CPOS 
23.12.001 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm 
un       18,00        467,30         575,95    10.367,05  

 9.3  CPOS 
23.13.002 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 
210 cm 

un       19,00        474,68         585,04    11.115,82  

 9.4  CPOS 25.02.060 Porta/portinhola em alumínio, sob medida m²         6,75        681,00         839,33      5.665,49  

 9.5  CPOS 23.20.120 Guarnição de madeira m     100,00            4,98             6,14         613,79  

 9.6  CPOS 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m²       26,56          18,04           22,23         590,54  

 10.   REVESTIMENTO PAREDE       SUB TOTAL ITEM 10    22.612,10  

 9.1  CPOS 17.02.020 Chapisco m²     214,03            5,05             6,22      1.332,14  

 9.2  CPOS 17.02.120 Emboço comum m²     214,03          15,68           19,33      4.136,23  

 9.3  CPOS 18.11.052 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, 
retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada 

m²     214,03          64,99           80,10    17.143,73  

 11.   REVESTIMENTO PISO        SUB TOTAL ITEM 11    45.920,36  

 10.1  CPOS 18.06.022 
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção 
BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante 
industrializada 

m²     693,40          38,67           47,66    33.047,98  

 10.2  CPOS 18.06.430 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada 
para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm 

m²     693,40          11,50           14,17      9.828,08  

 10.3  CPOS 18.06.023 
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, 
grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 
argamassa colante industrializada 

m     384,14            5,41             6,67      2.561,38  

 10.4  CPOS 18.06.520 
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, 
altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm 

m     384,14            1,02             1,26         482,92  

 12.   PINTURA           SUB TOTAL ITEM 12    37.259,81  

 12.1  CPOS 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m²  1.319,12          21,73           26,78    35.328,96  

 12.2  CPOS 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m²       86,84          18,04           22,23      1.930,85  

 13.   AGUA PLUVIAL     SUB TOTAL ITEM 13    15.376,07  

 13.1   CPOS  16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m     108,72          90,37         111,38    12.109,35  
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 13.2   CPOS  46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

m       24,80          57,61           71,00      1.760,91  

 13.3   CPOS  38.10.030 
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 
16 x 25 x 70 mm, com cruzadora 

un         8,00        152,72         188,23      1.505,82  

 14.  SISTEMA DE DRENAGEM E AGUA PLUVIAL    SUB TOTAL ITEM 14    11.098,32  

 14.1   CPOS  
06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m 
m³         8,70          46,80           57,68         501,69  

 14.2   CPOS  46.04.030 
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), 
inclusive conexões 

m     108,72          60,83           74,97      8.151,06  

 14.3   CPOS  06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³         8,70          14,56           17,95         156,08  

 14.4   CPOS  49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm un         6,00        309,60         381,58      2.289,49  

 15.  CONTRA PISOS EXTERNO ENTRADA  SUB TOTAL ITEM 15     8.421,92  

 15.1   CPOS  54.01.210 Base de brita graduada m³         4,22          33,21           40,93         172,75  

 15.2   CPOS  11.18.060 Lona plástica m²       84,41            2,11             2,60         219,51  

 15.3   CPOS  10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg     506,46            7,29             8,98      4.550,51  

 15.4   CPOS  11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³         8,44        268,64         331,10      2.794,80  

 15.5   CPOS  11.16.020 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento 

m³         8,44          65,78           81,07         684,34  

 16.  SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO    SUB TOTAL ITEM 16      4.234,63  

 16.1   CPOS  50.10.060 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg un         4,00          32,62           40,20         160,82  

 16.2   CPOS  50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros un         6,00          72,97           89,94         539,61  

 16.3   CPOS  50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg un         4,00          54,42           67,07         268,29  

 16.4   CPOS  
30.04.020 Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para 

sinalização tátil de alerta / direcional - colado 
m²         3,00        143,38         176,72         530,15  

 16.5   CPOS  30.06.050 
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento 
microtexturizado e antiderrapante 

m       37,28          43,80           53,98      2.012,75  

 16.6   CPOS  97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes un         6,00          97,77         120,50         723,01  

 17.  SPDA     SUB TOTAL ITEM 17      4.858,37  

 17.1   CPOS  42.01.040 
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento 
cromado 

un         2,00          78,73           97,03         194,07  

 17.2   CPOS  39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m       52,00          18,93           23,33      1.213,22  

 17.3   CPOS  39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m       24,00          31,27           38,54         924,97  
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 17.4   CPOS  42.05.290 
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com 
base plana 

un       26,00          13,21           16,28         423,31  

 17.5   CPOS  
42.05.270 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e 

vergalhões até 3/8" 
un         6,00          27,04           33,33         199,96  

 17.6   CPOS  
42.02.100 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha 

ondulada 
un       26,00          20,50           25,27         656,92  

 17.7   CPOS  42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m un         6,00        108,38         133,58         801,47  

 17.8   CPOS  42.05.320 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 400 mm 

un         6,00          33,44           41,21         247,29  

 17.9   CPOS  42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un         6,00          26,66           32,86         197,15  

 18.  COZINHA     SUB TOTAL ITEM 18    10.124,83  

 18.1   CPOS  44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm un         1,00        604,60         745,17         745,17  

 18.2   CPOS  44.06.360 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm un         1,00        334,15         411,84         411,84  

 18.3   CPOS  44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m²         2,69        934,34      1.151,57      3.093,93  

 18.4   CPOS  43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h un         1,00        306,68         377,98         377,98  

 18.5   CPOS  45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg un         1,00     4.459,15      5.495,90      5.495,90  

 19.  FECHAMENTO DIVISA      SUB TOTAL ITEM 19    94.513,36  

 19.1   CPOS  06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³       10,86          39,00           48,07         522,01  

 19.2   CPOS  11.18.040 Lastro de pedra britada m³         1,54        115,68         142,58         219,57  

 19.3   CPOS  10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg     543,00            6,83             8,42      4.570,96  

 19.4   CPOS  11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³       10,86          90,88         112,01      1.216,42  

 19.5   CPOS  11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³       10,86        279,29         344,22      3.738,28  

 19.6   CPOS  32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

m²     140,40          12,37           15,25      2.140,54  

 19.7   CPOS  
14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 

classe C 
m²     227,20          52,89           65,19    14.810,47  

 19.8   CPOS  17.02.040 Chapisco com bianco m²     454,40            7,98             9,84      4.469,18  

 19.9   CPOS  17.02.120 Emboço comum m²     454,40          15,68           19,33      8.781,55  

 19.10   CPOS  17.02.220 Reboco m²     454,40            9,84           12,13      5.510,87  

 19.11   CPOS  33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²     454,40          21,45           26,44    12.013,03  

 19.12   CPOS  
34.05.260 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e 

pintura eletrostática 
m²       77,17        314,27         387,34    29.889,69  
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 19.13   CPOS  
34.05.300 Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 

x 132 mm, e pintura eletrostática 
m²         5,94        906,17      1.116,85      6.630,77  

 20.  LIMPEZA FINAL DA OBRA     SUB TOTAL ITEM 20    10.843,57  

 20.1   CPOS   55.01.020  Limpeza final da obra m²     805,68          10,92           13,46    10.843,57  
 
 

 
 
 
Eng. Civil Tiago Granconato Leopoldino   Jusmara Rodolfo Passaro 
Diretor Municipal de Engenharia      Prefeita Municipal 
CREA-SP: 5069148883 
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OObbjjeettoo::  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  uummaa  eessccoollaa  MMuunniicciippaall  eemm  SSiisstteemmaa  PPrréé--MMoollddaaddoo  ddee  CCoonnccrreettoo    
Interessada: Prefeitura Municipal de Guapiara 
LLooccaall::  AAvveenniiddaa  JJaaccoobb  RRooddoollffoo  SS//NN,,  BBaaiirrrroo  CCeennttrroo    
ÁÁRREEAASS  DDOO  TTEERRRREENNOO::  661155,,2200  MM²²        
RREEGGIIMMEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO::  EEMMPPRREEIITTAADDAA  GGLLOOBBAALL                

CRONOGRAMA - FÍSICO – FINANCEIRO 
CÓDIGO   DESCRIÇÃO  TOTAL COM BDI  %  MÊS 1  %  MÊS 2  %  MÊS 3   %  MÊS 4   %  MÊS 5   % 

 1.    SERVIÇOS PRELIMINARES                  26.470,28   3,0% 26.470,28   100,00%  ‐     0,00% ‐     0,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 

 2.    FUNDAÇÕES                  69.169,05   7,8% 34.584,53   50,00%  34.584,53   50,00% ‐     0,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 

 3.   SUPERESTRUTURA              101.617,02   11,4% 33.533,62   33,00%  33.533,62   33,00% 34.549,79   34,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 

 4.   COBERTURA              220.694,43   24,8% ‐     0,00%  72.829,16   33,00% 72.829,16   33,00% 75.036,10   34,00% ‐     0,00% 

 5.   PISOS/CONTRAPISOS                 64.398,92   7,2% ‐     0,00%  21.251,64   33,00% 21.251,64   33,00% 21.895,63   34,00% ‐     0,00% 

 6.    PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA                    4.171,26   0,5% ‐     0,00%  4.171,26   100,00% ‐     0,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 

 7.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 26.790,35   3,0% ‐     0,00%  6.697,59   25,00% 6.697,59   25,00% 13.395,18   50,00% ‐     0,00% 

 8.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                 43.348,87   4,9% 10.837,22   25,00%  10.837,22   25,00% 10.837,22   25,00% 10.837,22   25,00% ‐     0,00% 

 9.   ESQUADRIAS                 69.535,09   7,8% ‐     0,00%  22.946,58   33,00% 22.946,58   33,00% 23.641,93   34,00% ‐     0,00% 

 10.   REVESTIMENTO PAREDE                 22.612,10   2,5% ‐     0,00%  7.461,99   33,00% 7.461,99   33,00% 7.688,11   34,00% ‐     0,00% 

 11.   REVESTIMENTO PISO                  45.920,36   5,2% ‐     0,00%  15.153,72   33,00% 15.153,72   33,00% 15.612,92   34,00% ‐     0,00% 

 12.   PINTURA                 37.259,81   4,2% ‐     0,00%  ‐     0,00% 12.295,74   33,00% 12.295,74   33,00% 12.668,33   34,00% 

 13.   AGUA PLUVIAL                 15.376,07   1,7% ‐     0,00%  ‐     0,00% 7.688,04   50,00% 7.688,04   50,00% ‐     0,00% 

 14.  
SISTEMA DE DRENAGEM E AGUA 
PLUVIAL                 11.098,32   1,2% ‐     0,00%  5.549,16   50,00% 5.549,16   50,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 

 15.   CONTRA PISOS EXTERNO ENTRADA                   8.421,92   0,9%  ‐     0,00%  4.210,96   50,00% 4.210,96   50,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 

 16.   SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO                   4.234,63   0,5%  ‐     0,00%  ‐     0,00% ‐     0,00% ‐     0,00% 4.234,63   100,00% 

 17.   SPDA                   4.858,37   0,5%  ‐     0,00%  ‐     0,00% ‐     0,00% 2.429,18   50,00% 2.429,18   50,00% 

 18.   COZINHA                 10.124,83   1,1%  ‐     0,00%  ‐     0,00% ‐     0,00% 5.062,41   50,00% 5.062,41   50,00% 

 19.   FECHAMENTO DIVISA                 94.513,36   10,6%  23.628,34   25,00%  23.628,34   25,00% 23.628,34   25,00% 23.628,34   25,00% ‐     0,00% 

 20.   LIMPEZA FINAL DA OBRA                 10.843,57   1,2%  ‐     0,00%  ‐     0,00%     ‐     0,00% ‐     0,00% 10.843,57   100,00% 

TOTAL              891.458,60   100,0%  129.053,98  14,48% 262.855,76  29,49% 245.099,92  27,49% 219.210,81  24,59% 35.238,13   3,95% 

TOTAL ACUMULADO  129.053,98  14,48% 391.909,74  637.009,66  856.220,47  891.458,60  
Eng. Civil Tiago Granconato Leopoldino   Jusmara Rodolfo Passaro 
Diretor Municipal de Engenharia      Prefeita Municipal 
CREA-SP: 5069148883 
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Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 
Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

CEP 18310-000 – Guapiara – SP 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA XX,  PARA A SECRETARIA  MUNICIPAL ABAIXO MENCIONADA, NOS TERMOS 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 – TIPO MENOR 
PREÇO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUAPIARA E ............ – 
CONTRATO  Nº ....../2017. 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE XX 
  
 

MUNICÍPIO DE GUAPIARA, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob 
nº 46.634.275/0001-88, com sede à Rua Egídio Seabra do Amaral, 260, 
representada neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. JUSMARA RODOLFO 
PASSARO, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade sob o 
nº xx, residente nesta cidade, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  
......................................, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
...................................., e IE sob nº 
............................, sediada à .........................., 
............, na cidade de .................... - ......,  
representada neste ato pela sua proprietária a Srª  
.................................., brasileiro(a), portador(a) da 
cédula de identidade nº .............................., e, CPF nº 
.................................., com o mesmo endereço acima, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum 
acordo, firmar o presente Contrato decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2020 - Processo nº 3559/2020 – TIPO: MENOR PREÇO, regido pelas 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações, bem como nas demais normas decorrentes do 
objeto deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas:  
 
  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de XX, sendo as 
seguintes quantidades e especificações :  
 
                            SECRETARIA MUNICIPAL DE XX                  
ITEM  QUANTIDADE especificações Valor unit.  Valor total 
    
 
                          
Às SECRETARIAS acima,Conforme constante no  Edital da Tomada de 
Preços nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020, tipo Menor Preço.  
 
  CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
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Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 
Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  

CEP 18310-000 – Guapiara – SP 

  
 2.1 – Os preços dos itens objetos deste Contrato serão: 
 
 estipulados na proposta da CONTRATADA, ficando vinculados àquela. 
 2.2 – O preço ajustado será final, nele estando incluso todos os 
encargos que a CONTRATADA arcará no cumprimento das obrigações 
contratuais.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
 
           3.1 – Fica ajustado o valor total de R$ .......... 
(............), já incluídos os impostos e eventuais despesas, como 
valor total do objeto do presente, o que se constituirá para todos os 
efeitos, valor total deste Contrato.  
   
 3.2 – As despesas decorrentes da contratação do objeto do 
presente serão atendidas neste exercício, com os recursos provenientes 
da dotação orçamentária de categoria econômica: ..., funcionais 
programáticas:  

 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

 
 O presente Contrato terá como termo inicial de vigência a data de 
assinatura deste – ...../...../200X, e encerramento em – 
...../..../200X.   
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

 A pavimentação será conforme anexo Locais de Intervenção, 
Guapiara - SP, dentro do prazo de xx (xx) meses. O prazo de entrega 
da objeto será a contar da contratação e assinatura do contrato. A 
obra será avaliada pelo Engenheiro da Municipalidade e pela Comissão 
de Recebimento de Materiais e Serviços, sendo que a entrega realizada 
à pessoas que aqui não foram descritas e  fora dos horários e dias de 
expediente, não terá o aceite, pois cabe aos descritos o referido 
procedimento. 
                

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

  O pagamento do objeto ora licitado será realizado dentro de 
quinze dias corridos após concluída cada etapa da obra, devendo a 
empresa contratada apresentar após a conclusão de cada etapa da obra a 
documentação fiscal completa na Divisão de Contabilidade (acompanhado 
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do Atestado de Aceite do engenheiro  e da Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços . 
  

Sendo, portanto, esse preço contratado, cumprindo-se assim o 
Licitado. 

 
    CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 
 

Fica estipulada a garantia contra defeitos de fabricação por XX 
(XX) meses e a garantia do serviço prestado com a mão de obra o qual 
deverá seguir as determinações do edital, mediante o desgaste natural 
(ou seja em condições que não acelerem o desgaste natural, como por 
exemplo XX). A Municipalidade poderá optar pela devolução, usando da 
liberalidade da aceitação de substituição do item entregue em 
desacordo com as especificações contidas neste instrumento contratual.  
 
   CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
8.1 – O recebimento e a aceitação do objeto deste instrumento 

contratual obedecerão ao disposto no art. 73, incisos I e II, e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93, no que lhes for aplicável. 

 
   8.2 – Os objetos deste Contrato serão recebidos pela Comissão de 
Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de XX para 
verificação da conformidade com as especificações técnicas exigidas e  
constatação  se  atende  aos  requisitos  constantes  do Edital da 
Tomada de Preços Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 – TIPO MENOR 
PREÇO, sendo que, de sua conclusão, será passado recibo de aceitação 
ou recusa do objeto, devendo, neste último caso, constar os motivos. 
     
   8.3 – Os objetos que serão entregues pela CONTRATADA deverão 
serem  idênticos  às  especificações  contidas  no Edital da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 – TIPO MENOR PREÇO. Caso os 
objetos não correspondam às especificações exigidas, serão devolvidos 
e poderá ser admitida uma substituição, desde que o prazo de entrega 
de quinze (15) dias corridos, contados da data da solicitação feita 
pelo Município,  não se tenha esgotado e a empresa possa entregar, 
frise-se, dentro do restante do prazo. Nesta hipótese de substituição, 
caso seja realizada dentro do prazo de entrega inicial ainda não 
esgotado, não será aplicada penalidade; se realizada após findo aquele 
prazo, o objeto poderá ser aceito, entretanto, será apurada a 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
  8.4 - Na eventualidade de a CONTRATANTE optar pela devolução, 
usando da liberalidade da aceitação de substituição do objeto entregue 
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em desacordo com as especificações contidas no Edital da Tomada de 
Preços Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 e a CONTRATADA persistir em 
irregularidade, aplicar-se-ão as multas cabíveis e demais penalidades 
em conformidade com as disposições da Lei de Licitações.  

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  
 Além das demais obrigações expressamente previstas neste 
Contrato, e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a 
CONTRATADA: 

 
9.1 – Manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no certame 
licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 3559/2020 – 
TIPO: MENOR PREÇO; 
 

9.2 – Ressarcir todos os danos ou prejuízos que porventura vier 
causar à CONTRATANTE e às pessoas e bens de terceiros, ainda que 
ocasionados por ação ou omissão de seu pessoal ou de prepostos; 

 
9.3 – Correrão por conta da CONTRATADA as despesas diretas ou 

indiretas, ficando certo que ao município de Guapiara não caberá  
nenhum ônus além do pagamento do preço proposto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 
10.1 – Para o caso de descumprimento de qualquer 

das cláusulas ou condições da mencionada Tomada de Preços ficará a 
CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da 
Lei nº 8.666/93, e alterações. 

10.1.a – em caso de inexecução total ou parcial do 
pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, 
garantida a defesa prévia: 

I- Multa por inexecução parcial ou irregular do 
contrato: 10% (dez por cento) do valor do contrato 

II- Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte 
por cento) do valor contratado; 

III- Multa pelo não atendimento das exigências  
formuladas pela Prefeitura: 0,5 (cinco décimo por 
cento) do valor contratado.  

IV- Multa por atraso na disponibilidade de 
abastecimento de quaisquer dos itens solicitados: 
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2% (dois por cento) por dia de atraso calculado 
sobre o valor do contrato. 

V- Pena de advertência. 
VI- Rescisão contratual. 
As sanções são independentes. A aplicação de uma não 
exclui a das outras. 
As multas serão descontadas diretamente das faturas ou 
fatura após sua imposição pelo órgão competente da 
municipalidade. Não havendo possibilidade do desconto 
direto, a contratada será notificada a efetuar o 
recolhimento das multas no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será 
inscrito com dívida ativa, sujeitando-se a Contratada a 
processo executivo.  

  10.2 – O disposto nos itens anteriores não prejudicará a 
aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos 
termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.  

 
10.3 – O valor da multa, apurado após regular 

procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, se for o caso, cobrado 
judicialmente.  

 
10.4 – Excepcionalmente, “ad cautelam”, a 

CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, 
antes da instauração do regular procedimento administrativo.  

 
 10.5 – As penalidades previstas nesta cláusula somente poderão 
ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, aplicando-se o 
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que formulado por 
escrito e no prazo máximo de cinco (05) dias úteis da data em que for 
oficiada a pretensão da CONTRATANTE no sentido da aplicação da pena. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

   
11.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido 

nas hipóteses estabelecidas pelos artigo 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o 
que a CONTRATADA declara expressamente conhecer;  

 
11.2 – Na hipótese da rescisão por culpa da 

CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter até o limite dos 
prejuízos experimentados, os créditos a que aquela teria direito; 
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11.3 – Reserva-se à CONTRATANTE o direito de 
rescindir unilateralmente este Contrato ocorrendo quaisquer das 
hipóteses, conforme a seguir: 

a-) O não cumprimento de cláusulas do Contrato, especificações, 
quantidades, qualidades ou prazos; 

b-) O cumprimento irregular de cláusulas do Contrato, 
especificações, quantidade, qualidade ou prazos; 

c-)  Indisponibilidade dos itens para atendimento no prazo além 
do estipulado; 

d-) A subcontratação total ou parcial, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou  incorporação, não admitidas no 
instrumento convocatório TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 
3559/2020 – TIPO MENOR PREÇO; 

e-) Desatendimento das determinações regulares da Administração; 
f-) Decretação de falência; 
g-) Dissolução da sociedade; 
h-) A alteração social ou modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; e 
i-) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa, exaradas em procedimento administrativo a que 
se refere o Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 – A presente contratação foi precedida da 

Licitação realizada na modalidade Tomada de Preços nº 003/2020 - 
Processo nº 3559/2020, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, na autorização constante 
da Portaria nº 110/2005, e nas condições da proposta apresentada pela 
CONTRATADA, razão pela qual ficam fazendo parte integrante deste 
ajuste; 

 
12.2 – Os casos omissos serão resolvidos com base 

nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, nos princípios de 
direito público, legislação Civil em vigor, e, subsidiariamente, em 
outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas; 

 
12.3 – A Secretaria Municipal de XX será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente 
ajuste, procedendo ao registro de eventuais ocorrências e adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento; 
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12.4 – De conformidade com o disposto no parágrafo 
único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, o presente ajuste será 
publicado no Diário Oficial do Estado, na forma de extrato; 

 
12.5 – Fica a CONTRATADA ciente de que a 

assinatura deste Contrato implica no pleno conhecimento dos elementos 
nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares, 
não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo ao perfeito cumprimento deste Contrato; 

  
12.6 - À CONTRATANTE não caberá nenhum ônus, além 

do pagamento do preço proposto pela CONTRATADA, o qual deverá incluir 
todas as despesas diretas e indiretas; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito, Estado de São 

Paulo, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente e 
que não consigam ser sanadas na esfera administrativa.  
             
  E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor, forma e validade, na presença das 
duas testemunhas abaixo: 
 
 
      Guapiara (SP), ... de ........................ de 200X.      
 
 

MUNICÍPIO DE GUAPIARA 
Jusmara Rodolfo Passaro 

Prefeita Municipal 
contratante 

 
 

___________________________________ 
Proprietário(a)  

RG nº ................................. 
contratada 

 
 TESTEMUNHAS: 
 
0l..................................R.G.Nº.................SSP/... 
 
02.................................R.G.Nº..................SSP/... 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos) 
 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE GUAPIARA/SP  
CONTRATADA:     
CONTRATO Nº:    
ORIGEM:     
OBJETO:    
PROCESSO:     
ADVOGADO(S)*:    
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
1. Estamos CIENTES de que:  
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá 
pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil;  
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou 
telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando 
no processo.  
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 
couber.  
 

LOCAL e DATA:   
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:   RG:   
Data de Nascimento:   
Endereço residencial completo:   
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:   
Telefone(s):   
 
Assinatura:______________________________________________________  
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome:   
Cargo:   
CPF:   RG:   
Data de Nascimento:   
Endereço residencial completo:   
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:   
Telefone(s):   
 
Assinatura: ______________________________________________________  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:   
Cargo:   
CPF:   RG:   
Data de Nascimento:   
Endereço residencial completo:   
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:   
Telefone(s):   
 
Assinatura: ______________________________________________________  
 
Advogado: (*) Facultativo.  
Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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VISTA C

ÁREA TERRENO  = 1211,40 M²

AREA CONSTRUÍDA  = 615,20 M²

Item Larg. Altura Peitoril

J1

0,86

0,60 1,53

Quant.

05

Material

ESQUADRIAS

J2

0,86

1,10 1,02 39

Aluminio

Aluminio

P1 0,75 1,80 0,00 08

P2 0,80 2,10 0,00 18

Aluminio

Madeira

P3 0,90 2,10 0,00 02

Madeira
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LEGENDA ELÉTRICA

Interruptor Simples espelho 4"X2" h 1,10 

Tomada Baixa 127V H=0,40

Tomada Média 127V H=1,10

Tomada para Telefone RJ11

S

Luminária c/ Lâmpada Fluorescente Tubular

Tomada para Chuveiro 220V H=2,20

Espelho cego 4 x 2 H 0,40

Espelho Cego H=1,10

Caixa de Distribuição H=1,50

S

Interruptor S. Tom. espelho 4"X2" h 1,10 

2 x 20W

Caixa de Distribuição lógicas/imagem H=1,50

Iluminação plafon com lâm. 15w espiral 

Tomada Alta 127V H=2,00

COZINHA

28,81 m²

SALA DE AULA 1

40,31 m²

SALA DE AULA 2

38,41m²

SALA DE AULA 3

38,41m²

SALA DE AULA 4

38,41m²

SALA DE AULA 5

38,41m²

SALA DE AULA 6

SALA DE AULA 7

SALA DE AULA 8

SALA DE INFORMATICA

34,52 m²

19,20 m²

BIBLIOTECA

SECRETARIA

14,40 m²

DIRETORIA

11,52 m²

SALA DOS PROF.

11,52 m²

WC

2,88 m²

38,41m²

38,41m²

38,41m²
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